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Helvacılar mahallesi 
Topdamı bölgesinde 

oturan vatandaşlar dertli. 
Bozuk yollarının bir türlü 

yapılmamasından dolayı 
isyan ediyorlar. Yıllar 

önce atılan 
asfaltın yağan 
yağmurlarda 
sonra kalma-
dığını ve derin 
yarıklar oluş-
turduğunu ifade 
eden bölge sa-
kinleri “Yıllardır 
bozuk yollardan 
muzdaripiz. 
Doğru dürüst bir 
yolumuz yok. 
Araçlarımız 

yarık yollarda bata çıka 
gidiyor. Bazen de araçla-
rımız çukurlara giriyor, 
itmek zorunda kalıyoruz. 
Belediye Başkanımız 
ve encümen üyelerimiz 
yaklaşık 5-6 ay önce ma-
hallemize ziyaretlerinde 
yolları gösterdik. Helva-
cılar mahallesi mahrumi-
yet bölgesi oldu, Beledi-
yemizden hak ettiğimiz 
hizmetleri alamıyoruz. 
Yaya ve araçlarımızla 
çok sıkıntılar çekiyoruz. 
Bu sorunumuzu çözün 

diye kendilerinden ricada 
bulunduk. Kendileri 
hemen bu hafta yol 
yapımına başlayacağız 
dediler. Taşlar hemen 
geldi. Ama ne yazık ki 
Belediye görevlilerimiz-
den gelen giden olmadı. 
Gelen taşların içinden 
otlar çıkmaya başladı. 
Çıkan otlardan taşlar bile 
görünmez oldu.  Yetkili-
lerimize soruyoruz, daha 
kaç hafta geçecek, bizim 
yollarımıza taşlar ne 
zaman döşenecek”

CHP’li Kadınlar 
evlerinde, sokakta, 
ülkesinde ve dün-
yada barış istiyor-
lar.

Cumhuriyet Halk 
Partisi, 89. kuruluş 
yıldönümünü kutladı. 
Alanyazı Meydanındaki 
Atatürk Anıtına çelenk 
koyma töreniyle baş-
layan kutlamalar daha 
sonra parti merkezinde 
düzenlenen toplantılarla 
devam etti.

CHP ilçe Başkanı 
Hikmet Şenözen, İl 
Genel Meclisi üyesi 
Yaşar Büyükgürsoy, 
CHP’li Belediye Meclis 
üyeleri, CHP Buldan 
ilçe yönetim kurulu 
üyeleri ve partililerin 
katıldığı çelenk koyma 
töreninde bir konuşma 
yapan Başkan Şenö-
zen “ Kurucumuz ulu 
önder Mustafa Kemal, 
bizlere iki büyük eser 
bırakmıştır. Bu iki eser, 
sonsuza dek yaşayacak 
olan Türkiye Cumhu-

riyeti ve Cumhuriyet 
Halk Partisidir. Bizler 
Atamızın bu iki kutsal 
emanetini korumaya ve 
sahip çıkmaya ilk günkü 
gibi kararlıyız” dedi. 

CHP Kadın Kolları 
başkanlığınca da Dünya 
Barış günü dolayısıyla 
yayınlanan bildiride, 
CHP Buldan kadın 
kolları başkanı Dürdane 
Can, son günlerde artan 
terör olayları, Suriye ile 
yaşanan gergin ortam 
karşısında ortaya çıkan 
savaş olgusuna dikkat 
çekerek “ Kadınlar 
evlerinde, sokakta, 
ülkesinde ve dünyada 

barış istiyorlar. Ülkeyi 
yönetemeyenlere, kan 
ve kin üzerinden siyaset 
yapanlara, sıkıştıkça 
kadın bedeni üzerinden 
gündem yaratanlara 
karşı, sevgi ve saygı-
yı, huzuru ve güveni 
örgütleyecek kadınların 
gücüne ihtiyaç vardır. 
Sesimizi, sözümüzü, 
gücümüzü tüm kadın-
larımızla birleştirmek 
istiyoruz. Huzur isteyen, 
barış isteyen tüm 
kadınlarımızı Cumhu-
riyet Halk Partisi çatısı 
altında siyaset yapmaya 
davet ediyoruz” dedi.

 Sınırlı Sorumlu 1 
Nolu Dokumacılar Ko-
operatifi, ortaklarıyla 
ilgili envanter çalışma-
larına başladı.

 Yeni işbaşına gelen yö-
netim kurulunca, başlatılan 
çalışmalarla ilgili düzenlediği 
basın toplantısında envanter 
çalışmalarıyla ilgili bilgiler 
veren Başkan Ahmet Turan 
Bilgin, yapılan çalışmanın 
çok yönlü olduğunun altı çiz-
di. Amaçlarından bir tanesinin  
bugüne kadar bilgi eksikliği 
çekilen ortaklarıyla iletişim 
sağlamak olduğunu belirten 
Bilgin “ Yapılan çalışma ile 
bugüne kadar iletişim kopuk-
luğu yaşanılan ortaklarımızın 
tekstil üretiminde hangi ürün 
yaptığı, ne kadar ürettiği, 
tezgâh ve dokumada kullanı-
lan  çıkrık, nakış, kasnak, yiv, 
bobin makine sayıları da or-
taya çıkacak. Hangi ortağımız 
peştamal hangi ortağımız şal 
fular, havlu üretiyor öncelikle 

bunları bilmeli ve kayıtlara 
geçmeliyiz.Böylelikle hem 
Buldan tekstil envanterini de 
ortaya koyacağız. Ortakları-
mızla bilgi güncellemelerine 
giderek onlara daha hızlı ula-
şım imkânı sağlayabileceğiz. 
Bu amaçla kooperatifimizce 
hazırladığımız formlarla or-
taklarımızla diyaloga girerek 
hangi ortağımız hangi ürünü 
üretiyor sorusuna cevap alabi-
leceğiz. Ayrıca dededen veya 
babadan kalan ortaklıkların 
hazirun listemizde görülen ve 
kayıtlarımızda mevcut olan 
kişilerin varislerinin de ortak-
lık devir işlemleri ile ilgili ça-
lışmalar yapıyoruz.  İlerleyen 
günlerde tüm ortaklarımıza 
ulaşarak envanter çalışma-
larını tamamlayıp, ortakla-
rımızın üretim çalışmalarını 
film haline getirerek, merkez 
binamızda slayt ve film 
gösterisi olarak sunacağız. 
Üretim aşamalarını Buldan’a 
gelen misafirlerimize görsel 
olarak sunmak istiyoruz. Or-

taklarımızın ürettiği ürünleri 
bir katalogda toplayıp çeşitli 
merkezlere tanıtım amacıyla 
göndereceğiz. Ayrıca koo-
peratif merkezimizi mağa-
za anlayışına uygun hale 
getirmek istiyoruz. Bu amaçla 
mağaza konseptine uygun raf 
sistemi ile showroom  haline 
getireceğiz. 2012 yılı koo-
peratifçilik yılı etkinlikleri 
çerçevesinde Ankara’da 21 

Aralıkta düzenlenen fuara 
Dokumacılar Kooperatifi 
olarak katılmak istiyoruz. 
Gerekli planlamaları yaparak 
bu fuarda Buldan’ımızın ve 
S.S 1Nolu Dokumacılar Koo-
peratifinin tanıtımını yapmak 
istiyoruz. Yaptığımız tüm 
çalışmalarımız dokumacılı-
ğımızın çok daha iyi yerlere 
gelmesini sağlamak içindir” 
dedi.  

İlçemizde 15 yıl Tarım, 
Gıda ve Hayvancılık İlçe 
Müdürlüğü yapan Nazif 
Ekici, Muğla Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürü 
olarak atandı.

İlçemizden ayrıldıktan 
sonra Ankara’da değişik 
görevlerde bulunan Ekici, 
en son olarak Hayvancılık 
Genel Müdürlüğü’nde Ve-
teriner hekim olarak görev 
yapmaktaydı. Ekici, son 
milletvekili seçimlerinde 
AKP’den aday olmuş ancak 
seçilememişti. 

Denizli Çal İlçesi’nde 
1955 yılında dünyaya gelen 
Nazif Ekici, Aydın Veteri-
ner İşleri Müdür-lüğü’nde 
görev hayatına başlarken, 
uzun yıllar Ağrı’da görev 
yaptı. Daha sonra Burdur 
Kemer İlçe Müdürlüğüne 

atanan Ekici, 1989–1991 
yıllarında yine aynı İlçede 
ikinci kez Kaymakam-
lık Makamına Vekâleten 
görevlendirildi. En uzun 
görevini Denizli, Buldan 
İlçe Tarım Müdür-lüğü’nde 

tamamlayan 
Ekici Buldan’da 
yaklaşık 15 yıl 
görev yaptı. Yine 
aynı yıl içerisin-
de 2007–2010 
Ankara-Göl-
başı İlçe Tarım 
Müdürü olarak 
görev yapan Eki-
ci, 2010–2011 
yılları arası 
Tarımsal Üre-

tim ve Geliştirme Genel 
Müdürlüğünde görevlendi-
rildi. Ekici’nin son görevi 
ise 2011–2012 yıllarında 
Ağustos ayına kadar oldu. 
Hayvancılık Genel Müdür-
lüğünde Veteri-ner Hekim 
olarak görev yapan Ekici 
29 Ağustos’ta Muğla Tarım 
ve Hayvancılık il Müdürü 
ola-rak göreve başladı.

Nazif Ekici, görev yaptığı 
yerlerde başarılı iş yaşa-
mı ile dikkat çekti. Ekici, 
1983-1988 yılları arasında 
görev yaptığı Ağrı’da sığır 
vebası ve şap hastalığı gibi 
bulaşıcı hastalıkların ön-
lenmesi projesi ve aşılama 
kampanyasına başlattı. Yine 

Ağrı’da montofon ırkı gebe 
düvelerin bölgeye adaptas-
yonu ve yerli ırkların ıslahı 
projesini hayata geçirdi. 
Ekici ayrıca görev yaptığı 
yerlerde Meyveciliğin Ge-
liştirilmesi Projesi, Kaliteli 
Tohum Dağıtımı Projesi, 
Holstain Irkı Süt İnekçili-
ğinin Geliştirilmesi Projesi, 
Koyunculuğun Geliştiril-
mesi Projesi, İl Özel İdaresi 
ve Denizli-Buldan Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı Projesi, Sertifikalı 
Tohumluk Dağıtım Projesi, 
Damızlık Koç Dağıtım Pro-
jesi, Mera Islah Projesi gibi 
önemli projeleri hazırlayıp 
uyguladı.

Buldan Ticaret 
Odası tarafından 
Rusya ve Saint 
Petersburg’a gezi 
düzenlendi. 

10- 13 Ekim tarihleri 
arasında gerçekleştirile-

cek gezi için bilgiler ve-
ren Buldan Ticaret Odası 
Başkanı Halil Baştürk-
men “Düzenlediğimiz 
gezi ile Rusya ve Saint 
Petersburg’da 
her sektördeki 
işadamlarıyla 
temas sağlaya-
cağız. Çalışma 
gezisi olarak 
planlamalarını 
yaptık. Gezimiz KOS-
GEB destekli olduğu 
için katılımcılarımızın 
KOSGEB veri tabanına 
üye olmaları ve bilgi-
lerini güncellemeleri 
gerekiyor. Gezimizin 
yarısı KOSGEB tarafın-

dan yarısı da katılımcılar 
tarafından karşılanacaktır. 
Her sektöre açık olan 
gezimizin yararlı olaca-
ğı kanaatindeyim. Ben 

özellikle teks-
tilcilerimizin 
yeni pazarlar 
hakkında fikir 
edinmelerini, 
değişik pazar-
ları yerinde 

görmelerinin kendileri 
açısından çok önemli 
gelişmeler yaratacağı-
nı düşünüyorum. Gezi 
hakkında daha ayrıntılı 
bilgiler Buldan Ticaret 
Odasından edinilebilir” 
dedi.

DAHA KAÇ HAFTA GEÇECEK?
Helvacılar Mahallesi sakinleri bozuk yollara isyan ediyor.

CHP’Lİ KADINLAR SAVAŞA “HAYIR” DEDİ

TİCARET ODASINDAN GEZİ

NAZİF EKİCİ MUĞLA İL MÜDÜRÜ OLDU

ENVANTER ÇALIŞMALARI BAŞLADI


